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Statistik om väntetider och besök 
vid sjukhusbundna akutmottag-
ningar 2017 

Under 2017 gjordes cirka 2 miljoner besök på sjukhusbundna akutmottag-
ningar i Sverige. Väntetiden till läkarbedömning vid dessa besök var unge-
fär en timme, samma som 2016, men varierade från ungefär 30 minuter i 
Norrbotten till över 70 minuter i Västra Götaland.  

2 miljoner akutbesök 
För 2017 har akuta besök rapporterats in från 61 akutmottagningar med två eller 
flera specialiteter som är samlokaliserade. Under året ägde ungefär 2 miljoner 
akutbesök rum vid dessa mottagningar av patienter 19 år eller äldre. Av dessa 
stod personer 80 år och äldre för nästan 18 procent. 

Flest antal besök hade Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg (inklude-
rar även Mölndals sjukhus och Östra sjukhuset) och Södersjukhuset i Stockholm 
med 116 000 respektive 96 000 besök under 2017. Den akutmottagning med 
lägst antal besök var den vid Kalix sjukhus i Norrbotten, som hade runt 4 000 
besök under samma år.  

Besöken var jämt fördelade mellan könen med en andel på 51 procent för 
kvinnor och 49 procent för män, samma fördelning som föregående år. Vid be-
sök som utgjordes av personer 80 år eller äldre var dock majoriteten kvinnor, 57 
procent.  

 

 

Kortast väntetid till läkarbedömning  
i Norrbotten 
Två typer av väntetider har beräknats för 2017, medianväntetiden till läkarbe-
dömning och median på den totala vistelsetiden på akutmottagningen.  

För hela riket var medianväntetiden till läkarbedömning precis under en 
timme, vilket innebär en väntan på ungefär en timme från att patienten anländer 
till en akutmottagning till dess att den fått en läkarbedömning. Detta är ingen 
skillnad jämfört med 2016.  

Vad betyder akut? 
Med akut sjukdom eller skada avses plötsligt inträdande, hastigt förlö-
pande sjukdom eller plötsligt åsamkad skada. Akut omhändertagande av-
ser patienter som kräver omedelbar behandling i öppenvård eller inskriv-
ning i sluten vård. Akut sjukvård omfattar i enlighet härmed åtgärder som 
inte bör vänta mer än timmar eller högst upp till ett dygn [1].  
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Väntetiden varierar mellan landsting och regioner och mellan olika akutmot-
tagningar. Kortast väntetid till läkarbedömning fanns i Region Norrbotten där 
alla sjukhus, förutom Sunderby sjukhus, hade en medianväntetid till läkarbe-
dömning under 30 minuter 2017. Endast ett sjukhus utanför Norrbotten hade en 
väntetid kortare än 30 minuter, Köpings lasarett i Västmanland. 
 

 
 
Längst väntetid till läkarbedömning var det i Västra Götalands Regionen där 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Kungälvs sjukhus hade en mediantid på 
ungefär en och en halv timme. Sjukhuset med längst väntetid i landet var dock 
Södersjukhuset med en medianväntetid till läkarbedömning på nästan en timme 
och femtio minuter för 2017. 

Längst tid spenderas på större 
akutmottagningar 
För hela riket var mediantiden som vuxna personer vistades på akutmottagningar 
strax över 200 minuter, vilket motsvarar ungefär tre timmar och tjugo minuter. 
Patienter som besökte större akutmottagningar, sett till antalet akutbesök, hade 
generellt en längre vistelsetid för sina besök jämfört med de som besökte mindre 
mottagningar.  

Längst vistelsetid hade besök vid Södersjukhuset, Karolinska sjukhuset och 
Huddinge sjukhus i Stockholm, Lunds universitetssjukhus och Helsingborgs la-
sarett i Skåne, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Kungälvs sjukhus, Södra 
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Figur 1. Mediantid till läkarbedömning per landsting, 19 år+, 2017

Källa: Patientregistret 2017, Socialstyrelsen

* Statistik saknas för Södermanland på grund av brister i inrapporterad data                       Minuter
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Älvsborgs Sjukhus och NU-sjukvården i Västra Götaland, Akademiska sjukhu-
set i Uppsala, samt Linköpings Universitetssjukhus i Östergötland, som alla hade 
en median för total vistelsetid på över 240 minuter, eller fyra timmar. Dessa 
sjukhus hade, undantaget Kungälv, minst 30 000 besök vid sina akuta flerspecia-
litetsmottagningar under 2017.  

 

 
 

Den kortaste vistelsetiden återfanns även 2017 vid Gällivare sjukhus i Norrbot-
ten på strax över 130 minuter, eller två timmar och tio minuter. Även andra 
mindre sjukhus, som Oskarshamns sjukhus och Västerviks sjukhus i Kalmar läns 
landsting, Kiruna sjukhus i Norrbotten, Värnamo sjukhus i Region Jönköping, 
och Lycksele lasarett i Västerbotten har vistelsetider på under 150 minuter, eller 
två och en halv timme. Gemensamt för dessa sjukhus är att de hade färre än 
20 000 besök vid sina akuta flerspecialitetsmottagningar under 2017.  

Liten skillnad mellan könen 
Skillnaden i medianväntetid till läkarbedömning och total tid som spenderas på 
akutmottagningen var liten vid jämförelse mellan könen. Under 2017 spenderade 
kvinnor omkring tio minuter längre tid på akuten och väntade cirka fem minuter 
längre på en läkarbedömning än män. Detta är samma skillnad som under 2016. 
I gruppen 80 år och äldre är skillnaden fortfarande obefintlig när det gäller vän-
tetid till läkarbedömning och den motsvarade ungefär 50 minuter.  
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* Statistik för Jämtland saknas på grund av brister i inrapporterat data

Figur 2. Median för total vistelsetid per landsting, 19 år+, 2017

Källa: Patientregistret 2017, Socialstyrelsen 
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Nu finns uppgifter om akuta besök  
i patientregistret 
Uppgifter för akutbesök och väntetider i specialiserad öppenvård började samlas 
in till Socialstyrelsens patientregister 2015. Syftet med insamlingen är att följa 
akutvårdens tillgänglighet över tid och kunna jämföra skillnader i väntetider 
mellan olika vårdgivare. Från år 2016 har kvaliteten på de uppgifter som rör be-
sök på sjukhusbundna akutmottagningar bedömts vara tillräckligt hög för att 
kunna publiceras i Socialstyrelsens statistikdatabas.  

Det är enbart statistik över besök på sjukhusbundna akutmottagningar med 
två, eller fler, samlokaliserade somatiska specialiteter som publiceras i detta fak-
tablad och i databasen. Statistiken påverkas således av olikheter i hur dessa mot-
tagningar är organiserade i landstingen och regionerna, men även exempelvis av 
hur vården i övrigt är organiserad och av befolkningssammansättningen.  

Besök av patienter som är 18 år eller yngre har exkluderats från statistiken. 
Detta beror på att organiseringen av akutsjukvården för barn och unga varierar 
vid olika sjukhus och i landstingen och regionerna. Vid vissa sjukhus tas barn 
emot på flerspecialistakuterna medan de vid andra sjukhus tas emot på akutmot-
tagningar med endast en somatisk specialitet (”barnakuter” exempelvis). Därför 
går det inte att jämföra statistik mellan olika sjukhus, landsting och regioner om 
barnbesök inkluderas.  

Inrapporterad data för några landsting och regioner är inte av tillräckligt bra 
kvalitet och ingår därför inte i statistiken, se hänvisning till kvalitetsdokument 
under Mer information nedan samt i statistikdatabasen.   

Referenser 
1. Akut omhändertagande: ett underlag för kompetensutveckling vid omhänder-

tagande av akut sjuka och skadade, Stockholm: Socialstyrelsen; 1994  
 

 
 
Kontakt: 
Clara Larsson (statistikfrågor)  Mats Granberg (sakkunnig) 
Telefon: 075-247 40 35   075-247 36 60 
E-post: clara.larsson@socialstyrelsen.se mats.granberg@socialstyrelsen.se 

Mer information 
För dig som vill göra egna sökningar i statistikdatabasen: 
http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/vantetiderochbesokvidsjuk-
husbundnaakutmottagningar 
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